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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية

كلمة 

رؤى تصنع المستقبل
المؤتمر الشعبي العام كان ومازال هو الحامل للمشروع  

الوطني الوحدوي الديمقراطي التغييري الذي يحققه 
حوار تتجسد فيه شراكة المسئولية تجاه اليمن بين كافة 
أطرافه التي لم تتحرر من نزعاتها ورؤاها المرتبطة بمصالح 
أنانية حزبية وشخصية ضيقة دفعتها إلى رفض كل الدعوات 
والمبادرات التي طرحت في مراحل مختلفة وأخرها خالل األزمة 
السياسية, وكان الرد من قبل بعض القوى هو الرفض سعياً 
إلى السلطة ومن ثم الهيمنة واإلقصاء للجميع حتى شركائها، 
وهذا ما بدأ يتضح اليوم في ممارساتها المضادة في مضمونها 
ألي تغيير حقيقي وجدي مع أنها ترفع شعاراته للمزايدة, 
وكاد ذلك النهج األرعن أن يودي باليمن إلى كارثة الدمار 
والخراب والفوضى والتشظي، ولوال استشعار المؤتمر وحلفائه 
لمسئولياتهم التاريخية وحكمة الزعيم علي عبد اهللا صالح والتي 

تجلت بالتسوية السياسية للمبادرة الخليجية.
واليوم تتواصل حكمة الزعيم بنظرته الثاقبة التي عبر عنها 

في اجتماعه بفرق المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني، والنابعة من حرصٍ ليس فقط 
على إنجاح الحوار، بل وأن تكون مخرجاته ملبية لمتطلبات 
استحقاقات بناء الدولة المدنية الحديثة التي يتطلع إليها شعبنا 

اليمني.
هكذا تحدث الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر  
ــرورة استلهام  ــذي شــدد فيه على ض الشعبي لالجتماع ال
المؤتمريين لرؤى تنظيمهم الرائد التي قدمها لشركاء العمل 
السياسي، على مدى سنوات، وكانت تتعرض للرفض، وآخرها 
مبادرات االنتقال للنظام البرلماني ضمن احدث النظم اإلدارية 
واالنتخابية التي عرفها العالم، مبيناً في هذا المنحى أن ليس 
لدى المؤتمر أية مشكلة مع تطوير وتغيير النظام السياسي 
ما دام يصب في صالح الحلول والمعالجات لقضايا اليمن من 
منطلق الحرص على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وازدهاره 

وتقدمه..
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قضايا الحوار.. بدء ترتيب األوراق

برئاسة رئيس المؤتمر

تمر    للمؤ مة  لعا ا للجنة  ا ت  عقد
الشعبي العام وقيادات أحزاب الحالف 
الجمعة  الوطني اجتماعاً مشتركاً مساء 
برئاسة الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- جرى خالله مناقشة 
العديد من القضايا والتطورات على الساحة 
الوطنية في مقدمتها القضايا المتصلة 
بمؤتمر الــحــوار الوطني ورؤى المؤتمر 
ــزاب التحالف الوطني  الشعبي العام وأح
إزاءهــا وبما من شأنه بناء الدولة اليمنية 
الحديثة والموحدة القائمة على أساس 
العدالة والمواطنة المتساوية والحفاظ على 

أمن واستقرار ووحدة اليمن.
تفاصيل ص٢

على األحزاب معالجة 
األخطاء وعدم التهرب 
من تحمل المسؤولية

هناك تنسيق بين القوى 
السياسية وتقارب في 

وجهات النظر

حـــــازب:د.الشعيبي: 

قاسم الكسادي لـ«الميثاق»:

الــرؤى لـم ترتــقِ 
إلـى مستـوى 

القضية الجنوبية

المقاطعون لمؤتمر 
الحوار ارتهنوا للخارج 
وينتظرون اإلذن!

خالد خليل لـ«الميثاق»:

قضية تهامة 
معقدة لكنها سهلة الحل
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محمد الطيب لـ«الميثاق»:
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حيدر الهبيلي لـ«الميثاق»:

قوى داخلية وخارجية 
تتربص بالحوار
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الزعيم: الحوار فرصة تاريخية إلنجاز تحوالت كبيرة في مسار تحديث الدولة

اِّـؤتمر وحلفاؤه 
يقدمون رؤيتهم 

لجذور قضية صعدة

اللجنة العامة وقيادات التحالف يؤكدون على بناء دولة مدنية المركزية
االلتزام بإنجاح التسوية السياسية ومؤتمر الحوار

المؤتمر يدرس خيار النظام البرلماني والحكومات المحلية
ــــال مـــصـــدر في   ق

الــمــؤتــمــر الشعبي 
المؤتمر يدرس  العام إن 
ــارات كــافــة األنظمة،  ــي خ
بما فيها النظام البرلماني 
وحكومات محلية، وتوزيع 

القوة الدستورية واإلدارية 
والمالية بين منصبي رئيس 
الدولة الذي يجب أن يستمر 
كرمز سيادي للدولة، ورئيس 
الحكومة المركزية باعتباره 
المسئول التنفيذي األول، 

وبين المركز والمحليات التي 
سبق وأعلن رئيس المؤتمر 
فترة  قبل  لعام  ا الشعبي 
قصيرة استعداد المؤتمر 

لقيام حكومات محلية.
تفاصيل ص٣

مطالبة المجتمع الدولي تحمل مسئوليته إزاء العدوان اإلسرائيلي 
دان المؤتمر الشعبي الــعــام الــعــدوان    

اإلسرائيلي على سوريا.. وقــال في بيان 
أصــدره أمــس.. ان المؤتمر الشعبي العام يدين 
العدوان البربري والهمجي للكيان الصهيوني على 
القطر السوري الشقيق والذي يأتي في إطار صمت 
عربي مريب من هذا الــعــدوان». مؤكداً أن هذا 
العدوان هو عدوان على كل أطفالنا وشيوخنا في 

العالم العربي واإلسالمي.
وطالب المؤتمر الشعبي العام في البيان األمم 
وجه  وعلى  تها  مسئوليا تتحمل  ن  ــأ ب لمتحدة  ا

الخصوص مجلس األمن والدول اإلسالمية وكذلك 
دول عدم االنحياز والجامعة العربية تجاه هذا العدوان 

االسرائيلي على سوريا.
الجدير بالذكر أن الطيران اإلسرائيلي شن فجر 
أمس «األحد» غارة جوية هي الثانية خالل ٤٨ ساعة 
استهدفت مواقع عسكرية ومجمع بحثي في جمرايا 

بريف دمشق.
وخلفت أكثر من ٣٠٠ قتيل باالضافة الى سقوط 
لمدنيين  ا من  والمصابين  الجرحى  من  لمئات  ا

والعسكريين.

مصادر لـ«الميثاق»:

شحنات األسلحة اإليرانية التركية 
تستهدف ضرب أمن اليمن ودول خليجية
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بالوثائق..

كشفت مصادر خاصة لـ«الميثاق»   
عن مخطط تآمري يستهدف أمن 
واستقرار اليمن ودوالً خليجية يجري اإلعداد 
له منذ فترة، مشيرة الى أن استمرار تدفق 
شحنات األسلحة التركية واإليرانية الى 
اليمن والتي تم ضبط بعضها ومنها أسلحة 
خطيرة جداً تندرج في ذلك المخطط التآمري 
ــذي يستهدف ضــرب أمــن اليمن ودول  ال

مجلس التعاون الخليجي.
وقالت المصادر: إن صفقة األسلحة التي 
تم ضبطها االسبوع الماضي في منطقة 
ذباب وتحتوي على ٢٠ ألف مسدس منها 
كاتمة للصوت صنع تركي تندرج في ذلك 
المخطط.. مستبعدة أن تكون شحنات 

األسلحة المهربة التي تم الكشف عنها هي 
ألغراض تجارية بحتة.

ورجحت المصادر أن تلك االسلحة يجري 
تهريبها الى دول الجوار، بهدف تنفيذ أجندة 
إقليمية في المنطقة، وليست سواحل اليمن 
اال مجرد محطة «ترانزيت» مؤقتة لتصريف 
تلك األسلحة. وبينت المصادر أن اليمن التي 
تكتظ بالماليين من قطع األسلحة المختلفة 
ال تحتاج الى هذه االنواع من األسلحة، كما 
أن األوضاع االقتصادية للمواطنين تحول 
دون شرائهم لمثل هذه األسلحة الباهظة 
الثمن، هذا خالفاً الى أن هذه األسلحة 
خصيصاً لتنفيذ عمليات اغتياالت في مناطق 

ليس مسرحها اليمن.
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